
  

Príloha č. 1 

Metódy a nástroje neustáleho zlepšovania 

 

Metódy plánovania kvality:  

• Metóda QFD (Quality Function Deployment) = Dom kvality, 

• Preskúmanie návrhu (Design Review), 

• Metóda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) - Analýza spôsobilosti 

a dôsledkov porúch, 

• Plánovanie experimentov, 

• Metóda FTA (Failure Tree Analysis) - Analýza stromu porúch. 

 

Metódy analýzy spôsobilosti: 

• Analýza spôsobilosti procesu, 

• Analýza spôsobilosti výrobného zariadenia, 

• Analýza systémov merania. 

 

Sedem základných nástrojov managementu kvality: 

• Kontrolné tabuľky a záznamníky, 

• Histogram, 

• Vývojové diagramy 

• Paretov diagram, 

• Ishikawa diagram, 

• Bodový diagram, 

• Štatistická regulácia procesu. 

 

Sedem nových nástrojov managementu kvality: 

• Afinitný diagram, 

• Diagram vzájomných vzťahov, 

• Systematický (stromový) diagram, 

• Maticový diagram, 

• Analýza údajov v matici, 

• Diagram PDPC (Process Decision Programme Chart), 

• Sieťový diagram. 



  

Príloha č. 2  

Štandardný formulár FMEA procesu podľa [1]  
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Návrh kritérií hodnotenia pre FMEA procesu používaných v procesoch  
výroby a montáže podľa [1]  

 

Navrhnuté kritéria hodnotenia odhaliteľnosti pre FMEA procesu  

Odhalenie Kritéria Druhy kontroly Návrh rozsahu metód 
odhaľovania 

Známka 
A B C 

Takmer vylúčené 
Absolútna istota, že 
nebude odhalená. 

  X 
Nedá sa odhaliť alebo sa 
nekontroluje. 

10 

Veľmi 
nepravdepodobné 

Nástroje riadenia 
poruchu 
pravdepodobne 
odhalia. 

  X 

Riadenie sa prevádza len 
nepriamo alebo náhodnými 
kontrolami. 

9 

Nepravdepodobné 
Nástroje riadenia 
majú malú šancu 
poruchu odhaliť. 

  X 
Riadenie sa prevádza len 
vizuálnou kontrolou. 

8 

Veľmi nízka 
pravdepodobnosť 

Nástroje riadenia 
majú malú šancu 
poruchu odhaliť. 

  X 
Riadenie sa prevádza len 
dvojakou vizuálnou kontrolou. 

7 

Nízka 
pravdepodobnosť 

Nástroje riadenia 
môžu odhaliť. 

 X X 
Riadenie sa prevádza pomocou 
diagramov ako je SPC. 

6 

Mierna 
pravdepodobnosť 

Nástroje riadenia 
môžu odhaliť. 

 X  

Riadenie sa opiera o meranie, 
keď súčasti opustili pracovisko, 
alebo kontrolu kalibrom sto 
percent súčastí, keď opustili 
pracovisko. 

5 

Trochu vyššia 
pravdepodobnosť 

Nástroje riadenia 
majú dobrú šancu 
odhaliť. 

X X  

Odhalenie chýb v nasledujúcich 
operáciách, ALEBO kontrola 
kalibrom prevedená po zoradení 
a kontrola prvého kusu (len po 
zoradení). 

4 

Vysoká 
pravdepodobnosť 

Nástroje riadenia 
majú dobrú šancu 
odhaliť. 

X X  

Odhalenie chýb na pracovisku 
alebo v nasledujúcich 
operáciách viacnásobnými 
prevzatiami: pri dodaní, výberu, 
inštalácií, verifikácií. Nedajú sa 
prevziať nezhodné súčasti. 

3 

Veľmi vysoká 
pravdepodobnosť 

Nástroje riadenia 
takmer s istotou 
odhalia. 

X X  

Odhalenie chýb na pracovisku 
(automatické meranie 
s automatickým pozastavením). 
Nemôže prepustiť nezhodné 
diely. 

2 

Takmer istota 
Nástroje riadenia 
odhalia s istotou. 

X   

Nezhodné súčasti sa nedajú 
vyrobiť, pretože prvok bol 
návrhom procesu/výrobku proti 
vzniku chyby zaistený. 

1 

 

Druhy kontroly: 
A. Zaistené proti chybám     B. Kontrola kalibrom    C. Ručná kontrola 
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Návrh kritérií hodnotenia závažnosti pre FMEA procesu  

Dôsledok Kritéria závažnosti dôsledku 
Táto známka prislúcha, keď možný 
spôsob chyby vedie k chybe značnej 
finálnemu zákazníkovi a/alebo 
výrobnému/montážnemu závodu.  
Finálny zákazník má byť vždy 
uvažovaný ako prvý. Ak sa 
vyskytujú oba prípady, použite 
väčšiu závažnosť. 

(Dopad na zákazníka) 

Kritéria závažnosti dôsledku 
Táto známka prislúcha, keď možný 
spôsob chyby vedie k chybe značnej 
finálnemu zákazníkovi a/alebo 
výrobnému/montážnemu závodu. 
Finálny zákazník má byť vždy 
uvažovaný na prvom mieste. Ak sa 
vyskytujú oba prípady, použite 
väčšiu závažnosť. 

(Dopad na výrobu/montáž) 

Známka 

Kritický, 
bez 
výstrahy 

Veľmi vysoké hodnotenie 
závažnosti, keď možný spôsob 
chyby ohrozuje bezpečný chod 
automobilu a/alebo znamená 
nesplnenie záväzného predpisu 
s výstrahou. 

Alebo môže bez výstrahy ohrozovať 
operátora (stroj alebo zostava). 

10 

Kritický, 
s výstrahou 

Veľmi vysoké hodnotenie 
závažnosti, keď možný spôsob 
chyby ohrozuje bezpečný chod 
automobilu a/alebo znamená 
nesplnenie záväzného predpisu 
s výstrahou. 

Alebo môže ohrozovať operátora 
(stroj alebo zostava) s výstrahou. 

9 

Veľmi 
závažný 

Automobil/prvok nefunkčný (strata 
základnej funkcie) 

Alebo sa musí 100 % výrobkov 
šrotovať, alebo sa musí 
automobil/prvok opraviť 
v opravárenskej dielni za dobu dlhšiu 
ako 1 hodina. 

8 

Závažný 
Automobil/prvok funguje, ale úroveň 
výkonu znížená. Zákazník veľmi 
nespokojný. 

Alebo sa musí výrobok pretriediť 
a časť (menej než 100 %) výrobkov 
šrotovať, alebo sa musí automobil/ 
prvok opraviť v opravárenskej dielni 
za dobu od ½ hodiny do 1 hodiny. 

7 

Mierny 
Automobil/prvok funguje, ale 
položky určujúce komfort/pohodlie 
nefungujú. Zákazník nespokojný. 

Alebo sa musí časť (menej než 100 
%) výrobkov šrotovať bez triedenia, 
alebo sa musí automobil/prvok 
opraviť v opravárenskej dielni za 
dobu kratšiu ako ½ hodiny. 

6 

Nízky 

Automobil/prvok funguje, ale prvky 
podmieňujúce komfort/pohodlie 
fungujú so zníženým výkonom. 
Zákazník pociťuje určitú 
nespokojnosť. 

Alebo sa musí 100 % výrobkov 
alebo automobil/prvok prepracovať 
mimo linku, ale nemusí ísť do 
opravárenského oddelenia. 

5 

Veľmi 
nízky 

Úprava/škripot a drnčanie prvku 
nezodpovedá. Chyby si všimne 
väčšina zákazníkov (cez 75 %). 

Alebo sa výrobok musí pretriediť 
bez šrotovania a časť (menšia ako 
100 %) sa musí prepracovať. 

4 

Nepatrný 
Úprava/škripot a drnčanie prvku 
nezodpovedá. Chyby si všimne 50 % 
zákazníkov. 

Alebo sa musí časť (menšia ako 100 
%) výrobkov prepracovať bez 
šrotovania, na linke, ale mimo 
normálnej pozície.  

3 

Zanedbaný 

Úprava/škripot a drnčanie prvku 
nezodpovedá. Chyby si všimne 
väčšinou kritický zákazníci (viac než 
25 %). 

Alebo sa musí časť (menšia ako 100 
%) výrobkov prepracovať bez 
šrotovania, na linke a na normálnej 
pozícií. 

2 

Žiadny Žiadny poznateľný dôsledok. 
Alebo nepatrná záťaž v operácií 
alebo pre operátora alebo žiadny 
dopad. 

1 



  

str. 3 

Navrhnuté kritéria hodnotenia výskytu pre FMEA procesu  

Pravdepodobnosť Možný výskyt chýb Známka 

Veľmi vysoká: Neustále chyby ≥100 na tisíc kusov 10 
50 na tisíc kusov 9 

Vysoká: Časté chyby 20 na tisíc kusov 8 
10 na tisíc kusov 7 

Mierna: Občasné chyby 5 na tisíc kusov 6 
2 na tisíc kusov 5 
1 na tisíc kusov 4 

Nízka: Pomerne málo chýb 0,5 na tisíc kusov 3 
0,1 na tisíc kusov 2 

Vzácna: Závada 
nepravdepodobná 

≤0,010 na tisíc kusov 1 

 

 



  

Príloha č. 4 

Formulár súpisky produktov pri výkupe 
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Príloha č. 5  

Vybraná časť organizačnej schémy spoločnosti DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 

 
 
 

 
     

Prameň [19]: Interné dokumenty spoločnosti.
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Príloha č. 6  
Formulár objednávky stravných lístkov 

 

 

 
 

Prameň [19]: Interné dokumenty spoločnosti. 



  

Príloha č. 7 
Formulár prijatých telefonických objednávok 
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